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ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
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ส่วนที่ ๒ การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดาเนินการ

๑๔
๑๔

ส่วนที่ ๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
องค์ประกอบสาคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
กระบวนการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
การรายงานผลการดาเนินงานการปฏิบัติราชการ

๑๘
๑๙
๒๐

ภาคผนวก
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
การวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กราฟวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การกาหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดแผนปฏิบัติการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการฯ
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สารบัญ
หน้า
กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการฯ
๓๘
ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
๔๐
แผนยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙
๔๔
แผนที่ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ส่วนที่หนึ่ง
แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์

ปรัชญา
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และบริการชุมชน

ปณิธาน
ให้บริการระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์
ส่งเสริมการเป็น e-University โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้ บริการอย่างเป็นระบบตามแบบ
มาตรฐานสากล

พันธกิจ
๑. พัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา
บุคลากร และชุมชน
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ
๔. ให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม
๕. ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. เป็นศูนย์กลางในการจัดหา จัดเก็บ รวบรวม บารุงรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกรูปแบบโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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๓. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๕. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
๑. หนังสือ และสื่อโสต มีปริมาณที่เพียงพอสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
๑) จานวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
๒) จานวนหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร และโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการ
๓) จานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
กลยุทธ์
๑) จัดบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๒) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายในทุกสาขาวิชา เพื่อให้การบริการแก่บุคลากร
๓) จั ด หา และสร้ างสภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมในการให้ บ ริก ารวิ ช าการและสารสนเทศแก่
นักศึกษาและบุคลากร
๔) จัดหาและสร้างเครื่องมือกลไกที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นระบบ เพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ
๕) ทาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานห้องสมุดกับหน่วยงานภายนอก
๒. ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ
ต่อการเรียนรู้ รองรับการศึกษา และค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
๑) จานวนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) จานวนหนังสือ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ
๓) จานวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ
๔) จานวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) เพิ่มอุปกรณ์ขยายเครือข่าย
๖) เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอสาหรับการเรียนการสอนและบริการอินเทอร์เน็ต
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กลยุทธ์
๑) จัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการวิจัย และการ
เรียนการสอน
๒) ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านระบบ
Intranet/Internet ได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
๓) เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการให้บริการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๔) จัดหา/สร้างกลไกเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย
๕) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในสถาบันระดับอุดมศึกษา
๓. พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ แก่
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด
๑) จานวนนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้รับการสอน/อบรม
๒) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการที่จัดสาหรับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๓) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการที่จัดสาหรับชุมชน
๔) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของบุคลากร และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
๕) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของชุมชน
กลยุทธ์
๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคมมีทักษะ ความรู้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
๒) ให้บริการด้านสารสนเทศในศูนย์วิทยบริการและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น
๓) จัดโครงการให้บริการวิชาการที่หลากหลายตรงความต้องการ แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
ชุมชน
๔) ทาการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านจากผู้เข้าใช้บริการ
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๔. บุคลากรมีความรู้ ความชานาญ ในสายงาน
ตัวชี้วัด
๑) บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาความรู้
กลยุทธ์
๑) พัฒนาระบบการให้บริการให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)
๑) พัฒนาบุคลากรให้ตรงสายงาน รวมทั้งพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมอาเซียน
๒) การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (knowledge management; KM)
๕. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด
๑) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สานักงาน ห้องสมุด และระบบสารสนเทศ
๒) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร
๓) ดาเนินงานตามแผน
๔) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕) ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
๖) สานัก ไม่เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือความมั่นคงทางการเงิน
กลยุทธ์
๑) ดาเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผน
- มีคณะทางาน จัดทาหรือทบทวนแผนกลยุทธ์
- ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
- มีคณะทางาน แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจาปี
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปี
- ติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปี
๒) ผู้บริหาร บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล
๓) ดาเนินการตามระบบและกลไกทางการเงิน และงบประมาณ
- มีคณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- นาเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินแก่ ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาสานัก
- มีหน่วยตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
๔) ดาเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง
- มีคณะทางาน จัดทาแผนความเสี่ยง
- ระบุ และประเมินความเสี่ยง ๓ ด้าน
- ตรวจติดตาม และประเมินความเสี่ยง
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หน้า ๔

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. เป็นศูนย์กลางใน
การจัดหา จัดเก็บ
รวบรวม บารุงรักษา
และให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกรูปแบบโดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหาร
จัดการทีเ่ ป็นระบบ

๒. เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา ค้นคว้า
วิจัย และพัฒนา
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๓. เป็นศูนย์กลางใน ๔. เป็นองค์กรแห่ง
การให้บริการ
การเรียนรู้
วิชาการด้าน
ทรัพยากร
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๕. มีการบริหาร
จัดการภายใน
องค์กรที่ดี

๓.พัฒนาความรู้
ความสามารถด้าน
วิชาการ การใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ แก่
นักศึกษา คณาจารย์
บุคลากร ใน
มหาวิทยาลัยฯ และ
ประชาชนในท้องถิ่น ให้
สูงขึ้น

๕.มีก ารบริห ารจั ดการ
ภายในองค์ ก รที่ เ ป็ น
ระบบได้รับการรับ รอง
มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
๑.มีหนังสือ และสื่อโสต
สนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ประชาชนในท้องถิ่น

๒. ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความ
ทันสมัย ครอบคลุม
ครบถ้วน และมี
คุ ณ ภาพต่ อ การเรี ย นรู้
ร อ ง รั บ ก า ร ศึ ก ษ า
ค้นคว้าวิจัย
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๔.บุ ค ลากรมี ค วามรู้
และความช านาญ ใน
สายงาน

หน้า ๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป็นศูนย์กลางในการจัดหา จัดเก็บ รวบรวม บารุงรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกรูปแบบโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
เป้าประสงค์

หนังสือ และสื่อโสต มีปริมาณที่เพียงพอสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๒๕๕๘
๑) จานวนงบประมาณที่ใช้ในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
๒) จานวนหนังสือสิ่งพิมพ์
วารสาร และโสตทัศนวัสดุทมี่ ี
ให้บริการที่เพิ่มขึ้น
๓) จานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด

ค่าเป้าหมาย
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๑,๙๐๐,๐๐๐
บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท

๒,๐๐๐
เล่ม/รายการ

๒,๓๐๐
เล่ม/รายการ

๒,๓๐๐
เล่ม/รายการ

๑๓๐,๐๐๐
คน

๑๓๕,๐๐๐
คน

๑๔๐,๐๐๐
คน

ผู้รับผิดชอบหลัก
๒๕๖๑
๑. รองผู้อานวยการ
๒,๑๐๐,๐๐๐
ฝ่ายทรัพยากร
บาท
สารสนเทศ
๒. หัวหน้าศูนย์
๒,๕๐๐ เล่ม/
วิทยบริการ
รายการ
๑๔๐,๐๐๐
คน

๓. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ

ตัวชี้วัด
๑) จานวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
๒) จานวนหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร และโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการ
๓) จานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๔
กลยุทธ์ที่ ๕

จัดบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายในทุกสาขาวิชา เพื่อให้การบริการแก่บุคลากร
จัดหาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการและสารสนเทศแก่นักศึกษา
และบุคลากร
จัดหาและสร้างเครื่องมือกลไกที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นระบบ เพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ
ทาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานห้องสมุดกับหน่วยงานภายนอก
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หน้า ๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์

ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมี
คุณภาพต่อการเรียนรู้ รองรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑) จานวนงบประมาณที่เกีย่ วข้อง
กับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒) จานวนหนังสือ สิ่งพิมพ์
และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ให้บริการ
๓) จานวนฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ
๔) จานวนผู้รบั บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) เพิ่มอุปกรณ์ขยายเครือข่าย
๖) เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอสาหรับการเรียนการสอน
และบริการอินเทอร์เน็ต

ค่าเป้าหมาย
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
ผู้รับผิดชอบหลัก
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๑. รองผู้อานวยการ
บาท
บาท
บาท
บาท
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
๒,๔๐๐
๒,๘๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑. หัวหน้าศูนย์
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
วิทยบริการ
๑๒ ฐาน

๑๓ ฐาน

๑๓ ฐาน

๓๘,๐๐๐
คน
Switch ๑๔๕
ตัว
accet point
๑๗๐ ตัว

๓๙,๐๐๐
คน
Switch ๑๕๐
ตัว
accet point
๑๗๕ ตัว

๔๐,๐๐๐
คน
Switch ๑๕๕
ตัว
accet point
๑๘๐ ตัว

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

๑๓ ฐาน

๑. หัวหน้าศูนย์
วิทยบริการ
๔๑,๐๐๐ ๑. หัวหน้าศูนย์
คน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Switch ๑๖๐ ๑. หัวหน้าศูนย์
ตัว
เทคโนโลยีสารสนเทศ
accet point ๑. รองผู้อานวยการ
๑๘๕ ตัว
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน้า ๗

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๒

กลยุทธ์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๔
กลยุทธ์ที่ ๕

จัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยและ
การเรียนการสอน
ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
โดยผ่านระบบ Intranet/Internet ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการให้บริการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
จัดหา/สร้างกลไกเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในสถาบันระดับอุดมศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑) จานวนนักศึกษา
บุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ที่ได้รับการ
สอน/อบรม ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ
๒) จานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ให้บริการที่จัด
สาหรับบุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
๓) จานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ให้บริการที่จัด
สาหรับชุมชน ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ
๔) จานวนนักศึกษา
บุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ที่ได้รับการ
สอน/อบรม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕) จานวนรุ่นทีจ่ ัดอบรมให้
บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖) จานวนหลักสูตร ที่
ให้บริการที่จัดสาหรับชุมชน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าเป้าหมาย
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๓,๐๐๐
๓,๔๐๐
๓,๘๐๐
๔,๐๐๐
คน
คน
คน
คน

ผู้รับผิดชอบหลัก
๑. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ

๓
โครงการ/
กิจกรรม

๓
โครงการ/
กิจกรรม

๔
โครงการ/
กิจกรรม

๔
โครงการ/
กิจกรรม

๑. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ

๕
โครงการ/
กิจกรรม

๖
โครงการ/
กิจกรรม

๖
โครงการ/
กิจกรรม

๗
โครงการ/
กิจกรรม

๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

≥๔๐๐ คน

≥๔๕๐ คน

≥๕๐๐ คน

≥๕๕๐ คน

๑. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

≥๑๐ รุ่น

≥๑๑ รุ่น

≥๑๒ รุ่น

≥๑๒ รุ่น

๑. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

๓ หลักสูตร

๓ หลักสูตร

๔
หลักสูตร

๔
หลักสูตร

๑. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
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หน้า ๙

ตัวชี้วัด
๗) ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการสอน อบรม หรือร่วม
กิ จ ก ร ร ม ใ น ส่ ว น ข อ ง
บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
๘) ความพึงพอใจของผู้เข้า
รั บ การสอน อบรม หรื อ
ร่ ว มกิ จ กรรม ในส่ ว นของ
ชุมชน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๒

กลยุทธ์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๔

ค่าเป้าหมาย
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ระดับ ๔
ระดับ ๔
ระดับ ๕
ระดับ ๕

ระดับ ๔

ระดับ ๔

ระดับ ๕

ระดับ ๕

ผู้รับผิดชอบหลัก
๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคมมีทักษะ
ความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ให้บริการด้านสารสนเทศในศูนย์วิทยบริการและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปี
การศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
จัดโครงการให้บริการวิชาการที่หลากหลายตรงความต้องการ แก่ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และชุมชน
ทาการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านจากผู้เข้าใช้บริการ

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน้า ๑๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ บุคลากรมีความรู้ และความชานาญในสายงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑) บุคลากรสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับการพัฒนา
ความรู้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๓

ค่าเป้าหมาย
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๘๐
๙๐
๑๐๐
๑๐๐

ผู้รับผิดชอบหลัก
๑. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
๒. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๓. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ

พัฒนาระบบการให้บริการให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)
พัฒนาบุคลากรให้ตรงสายงาน รวมทั้งพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคม
อาเซียน
การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (knowledge management, KM)

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน้า ๑๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี
เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ระดับ ๔
ระดับ ๔
ระดับ ๕
ระดับ ๕

ตัวชี้วัด
๑) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ สานักงาน
ห้องสมุด และระบบ
สารสนเทศ
๒) ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อผู้บริหาร
๓) ดาเนินงานตามแผน
๔) ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ
๕) ผ่านรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008
๖) สานักไม่เสียชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือความมั่นคง
ทางการเงิน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑

ระดับ ๔

ระดับ ๔

ระดับ ๕

ระดับ ๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐

ระดับ ๔

ระดับ ๔

ร้อยละ
๙๐
ระดับ ๕

ร้อยละ
๑๐๐
ระดับ ๕

เตรียมความ
พร้อม
ไม่มี

ได้รับการรับรอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ผู้รับผิดชอบหลัก
๑. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
๒. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๓. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ
๑. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
๒. หัวหน้าสานักงาน
๑. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
๑. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
๑. ผู้อานวยการ
๒. รองผู้อานวยการ
๓. หัวหน้าสานักงาน
๑. ผู้อานวยการ
๒. รองผู้อานวยการ

ดาเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผน
- มีคณะทางาน จัดทาหรือทบทวนแผนกลยุทธ์
- ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
- มีคณะทางาน แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจาปี
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปี
- ติดตามการดาเนินงานขอแผนปฏิบัติการประจาปี

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน้า ๑๒

กลยุทธ์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๓

กลยุทธ์ที่ ๔

ผู้บริหาร บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล
ดาเนินการตามระบบและกลไกทางการเงิน และงบประมาณ
- มีคณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- นาเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินแก่ ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาสานัก
- มีหน่วยตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอก
ดาเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง
- มีคณะทางาน จัดทาแผนความเสี่ยง
- ระบุ และประเมินความเสี่ยง ๓ ด้าน
- ตรวจติดตาม และประเมินความเสี่ยง

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน้า ๑๓

ส่วนที่สอง
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กาหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ให้ครอบคลุมตามพันธกิจของสานัก วิทยบิรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการ
ให้บริการ ทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ รวดเร็ว และทันสมัย เป็นแนวทางบุคลากรในหน่วยงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เห็นภาพรวม และทิศทางในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ ขณะเดีย วกัน ก็ ส ามารถใช้ เป็ น แนวทางในการกากั บติ ด ตาม ประเมิน ผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยมีการระบุให้ หัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อานวยการ เป็นผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
เพื่อเก็บข้อมูลและรับผิดชอบดาเนินการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ผู้จัดเก็บข้อมูลและ
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
เป้าประสงค์ที่ ๑ หนังสือ และสื่อโสต มีปริมาณที่เพียงพอสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น
๑) จานวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดหา
๑. รองผู้อานวยการ
๑. หัวหน้าสานักงาน
ทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ
๒) จานวนหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร และ ๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ ๑. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
โสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
๓) จานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ ๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๒ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และ
มีคุณภาพต่อการเรียนรู้ รองรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย
๑) จานวนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
๑. รองผู้อานวยการฝ่าย
๑. หัวหน้าสานักงาน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สารสนเทศ
๒) จานวนหนังสือ สิ่งพิมพ์ และวารสาร ๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ ๑. หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) จานวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ ๑. หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรม
ให้บริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบหลัก

หน้า ๑๔

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
๔) จานวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕) เพิ่มอุปกรณ์ขยายเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบหลัก
๑. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
๑. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
๑. รองผู้อานวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ผู้จัดเก็บข้อมูลและ
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
๑. หัวหน้ากลุ่มงานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๑. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

๖) เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
สาหรับการเรียนการสอนและบริการ
อินเทอร์เน็ต
เป้าประสงค์ที่ ๓ พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้น
๑) จานวนนักศึกษา บุคลากร
๑. รองผู้อานวยการ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ และกิจกรรม
ได้รับการสอน/อบรม ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ
๒) จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการ ๑. รองผู้อานวยการ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
ที่จัดสาหรับบุคลากร และนักศึกษาของ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ และกิจกรรม
มหาวิทยาลัย ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ
๓) จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการ ๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ ๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
ที่ จั ด ส าหรั บ ชุ ม ชน ด้ า นทรั พ ยากร
และกิจกรรม
สารสนเทศ
๔) จานวนนักศึกษา บุคลากร
๑. รองผู้อานวยการ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คอมพิวเตอร์
ได้รับการสอน/อบรม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕) จานวนรุ่นทีจ่ ัดอบรมให้บุคลากร และ ๑. รองผู้อานวยการ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้าน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖) จานวนหลักสูตร ที่ให้บริการที่จัด
๑. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี ๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
สาหรับชุมชน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
คอมพิวเตอร์
สารสนเทศ

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน้า ๑๕

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบหลัก

๔) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน
อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของ
บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
๕) ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า รั บ การสอน
อบรม หรื อ ร่ ว มกิจ กรรม ในส่ ว นของ
ชุมชน

๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

เป้าประสงค์ที่ ๔ บุคลากรมีความรู้ และความชานาญในสายงาน
๑) บุคลากรสานักวิทยบริการและ
๑. รองผู้อานวยการ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนา ฝ่ายบริหาร
ความรู้
๒. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๓. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ ๕
๑) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
๑. รองผู้อานวยการ
สานักงาน ห้องสมุด และระบบ
ฝ่ายบริหาร
สารสนเทศ
๒. รองผู้อานวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๓. รองผู้อานวยการ ฝ่าย
ทรัพยากรสารสนเทศ
๒) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร ๑. รองผู้อานวยการ ฝ่าย
บริหาร
๒. หัวหน้าสานักงาน
๓) ดาเนินงานตามแผน
๑. รองผู้อานวยการ ฝ่าย
บริหาร
๔) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. รองผู้อานวยการ ฝ่าย
บริหาร
๒. หัวหน้าสานักงาน
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ผู้จัดเก็บข้อมูลและ
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม
๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม
๑. หัวหน้าสานักงาน

๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
และเลขานุการ
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
๓. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม
๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
และเลขานุการ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย
และแผนงาน
๑. หัวหน้ากลุ่มงานคลังและ
พัสดุ

หน้า ๑๖

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
๕) ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2008

ผู้รับผิดชอบหลัก

๑. ผู้อานวยการ
๒. รองผู้อานวยการ
๓. หัวหน้าสานักงาน
๖) สานักไม่เสี ยชื่อเสีย งภาพลักษณ์ หรือ ๑. ผู้อานวยการ
ความมั่นคงทางการเงิน
๒. รองผู้อานวยการ
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ผู้จัดเก็บข้อมูลและ
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
งาน
๑. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
งาน

หน้า ๑๗

ส่วนที่สาม
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามเป้าหมายที่กาหนดนั้น สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาหนดให้ทุกกลุ่มงานได้ดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การนา
แผนไปปฏิบัติและการประเมินผล โดยจัดให้มีการจัดทารายงานประจาปี ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบสาคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
๑. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ คู่มือการประกันคุณภาพภายใน และคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
๒. การจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรายได้
๓. การวางแผนและบริหารโครงการ ให้บรรจุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้
๔. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของสานัก

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน้า ๑๘

กระบวนการการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
การติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

กระบวนการ

การดาเนินงาน
 ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติให้ดาเนินโครงการ

ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง
เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ

 ตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule)

จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการ
และแผนงบประมาณโครงการ

ติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและ
สอดคล้องกัน
 ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดาเนินการได้จริง
ณ เวลาปัจจุบัน
 วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ

ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติการ แผน
งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินงาน

ติดตามปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา
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คุณภาพ และระยะเวลา
 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ
และระยะเวลาดาเนินงาน เพื่อให้โครงการจะบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด
 ประมวลผลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
• บุคลากร (Man)
• การบริหารจัดการ (Management)
• วัตถุดิบ/อุปกรณ์ (Material)
• งบประมาณ (Money)
• เทคโนโลยี (Technology)
• สภาวะแวดล้อม (Environment)

หน้า ๑๙

การรายงานผลการดาเนินการ การปฏิบัติราชการ
ในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องจัดทา
รายงานผลการปฏิบัติราชการ เป็นระยะอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินจากหน่วยงานที่มา
ประเมินทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ดังนี้
๑. การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ
๒. รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน ที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๓. รายงานประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเมินหัวหน้า
หน่วยงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๔. รายงานประเมินตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อ
รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอกของสานักงาน ก.พ.ร.
๕. การรายงานประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอก ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

*****************************
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หน้า ๒๐

ภาคผนวก
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หน้า ๒๑

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
จุดแข็ง (S) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดแข็ง

คะแนนเต็ม ๕

ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และมีนโยบายในการบริหารหน่วยงานชัดเจน
บุคลากรมีความสามัคคีในการทางาน
สานักมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service)
บุคลากรมีจานวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มีแผนการปฏิบัติงานและดาเนินงานเป็นลาดับขั้นตอนชัดเจน
มีเครื่องมือสนับสนุนการทางานที่ทันสมัย
บุคลากรใส่ใจในการทางาน และการให้บริการ
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อตาแหน่งงาน
อาคาร และสถานที่มีความเหมาะสมต่อการให้บริการ
นอกจากงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย สานักมีรายได้จากการให้บริการ
สนับสนุนในการพัฒนาหน่วยงาน
๑๑ มีระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
๑๒ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๑๓ มีการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

๓.๘๒๕
๓.๘๒๕
๔.๐๕๐
๓.๙๐๐
๓.๘๗๕
๓.๘๕๐
๔.๑๕๐
๔.๑๗๕
๔.๓๒๕
๓.๔๒๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๔.๑๕๐
๓.๗๒๕
๓.๘๒๕

จุดอ่อน (W) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

จุดอ่อน

คะแนนเต็ม ๕

ขาดการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในสานัก
การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบราชการ
มีภาระงานอื่นเพิ่มเติม ส่งผลต่อคุณภาพการทางานประจาของบุคลากร
ขาดแผนการพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรบางกลุม่ งานขาดการพัฒนา
ขาดการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอก
การเปลีย่ นแปลงบุคลากรบ่อยส่งผลให้การดาเนินงานทีไ่ ม่ต่อเนื่อง
เอกสารคูม่ ือขั้นตอนการทางานของบุคลากรยังไม่มีความชัดเจน
เครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัตงิ านที่ทันสมัยมีจานวนไม่เพียงพอ
บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ขาดการวางแผนการดาเนินการโครงการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานประจา
บุคลากรไม่สามารถดาเนินงาน แทนตาแหน่งงานอื่นที่มีความใกล้เคียงกันได้
จานวนทรัพยากรไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

๓.๙๐๐
๓.๙๐๐
๓.๖๐๐
๓.๔๒๕
๔.๒๕๐
๓.๙๒๕
๓.๘๗๕
๔.๐๒๕
๓.๗๒๕
๓.๖๗๕
๓.๙๒๕
๓.๗๗๕
๓.๔๕๐
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หน้า ๒๒

โอกาส (O) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาส
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

มหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
การประเมินจากหน่วยอื่น เข่น การประกันคุณภาพการศึกษา หรือ ISO ส่งผล
ให้หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมในการให้ความรู้ ด้านทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศของท้องถิ่น
มีเครือข่ายความร่วมมือภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หน่วยงานเป็นที่ยอมรับในการให้บริการด้านทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งจากหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย
มีแหล่งฝึกอบรมทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ซอฟต์แวร์ (Software) และอุปกรณ์เทคโนโลยี (Hardware) สมัยใหม่ที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง
มีงบประมาณสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ในปัจจุบันมนุษย์ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ นักศึกษาผ่านการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
ก่อนสาเร็จการศึกษา
นักศึกษามาใช้บริการ เนื่องจากมีการเรียนการสอนในรายวิชา การรู้
สารสนเทศ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น
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คะแนนเต็ม ๕
๓.๖๕๐
๓.๖๕๐
๓.๙๐๐
๓.๖๗๕
๓.๘๕๐
๓.๖๒๕
๓.๘๐๐
๓.๗๐๐
๓.๔๗๕
๔.๑๒๕
๔.๐๕๐
๓.๘๒๕
๓.๙๒๕

หน้า ๒๓

อุปสรรค (T) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปสรรค

คะแนนเต็ม ๕

ผู้รับบริการขาดการเรียนรู้ ความเข้าใจในการรับบริการ
งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานโครงการใหม่ๆ
นอกเหนือจากงานประจา
๓ หน่วยงานภายนอกให้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูง ส่งผลให้มีการลาออกของ
บุคลากร
๔ มหาวิทยาลัยฯ มีพื้นที่การให้บริการแบ่งเป็น ๒ ส่วน (อาเภอเมือง และย่านมัท
รี) ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
๕ ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการดาเนินกิจกรรม
๖ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีราคาแพงไม่สามารถจัดซื้อเพื่อใช้ในพัฒนางานได้ตามที่
ต้องการ
๗ การเปลีย่ นผู้บริหารตามวาระส่งผลให้มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายทาให้การ
พัฒนาไม่ต่อเนื่อง
๘ มีการให้บริการของมหาวิทยาลัยอืน่ หรือหน่วยงานคู่แข่ง
๙ ได้รับมอบหมายงานอื่นจากมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากพันธกิจของสานัก
๑๐ ระเบียบการรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
๑๑ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปเข้าใช้หอ้ งสมุดน้อยลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมด้าน
เทคโนโลยี
๑๒ การเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ด้านการประกันคุณภาพส่งผลต่อทิศทางการ
ปฏิบัติงาน

๓.๙๗๕

๑
๒
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๓.๙๐๐
๔.๐๕๐
๓.๙๕๐
๔.๐๒๕
๔.๐๐๐
๓.๘๒๕
๓.๕๗๕
๓.๗๕๐
๔.๐๗๕
๓.๙๕๐
๔.๐๒๕

หน้า ๒๔

การวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. จุดแข็ง
ปัจจัยภายใน
อาคาร และสถานที่มีความเหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อ
ตาแหน่งงาน
มีระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน
บุคลากรใส่ใจในการทางาน และการให้บริการ
สานักมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-StopService)
บุคลากรมีจานวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
รวม

(๑)
จัดลาดับ

(๒)
(๓)
(๔)
น้าหนัก น้าหนัก x ๐.๕ คะแนน

(๕)
ถ่วงน้าหนัก
(๓) x (๔)

๑

๐.๒๒๕

๐.๑๑๒๕

๔.๓๒๕

๐.๔๘๗

๒

๐.๒๒๕

๐.๑๑๒๕

๔.๑๗๕

๐.๔๗๐

๓

๐.๑๕

๐.๐๗๕

๔.๑๕๐

๐.๓๑๑

๓

๐.๑๕

๐.๐๗๕

๔.๑๕๐

๐.๓๑๑

๕

๐.๑๒๕

๐.๐๖๒๕

๔.๐๕๐

๐.๒๕๓

๖

๐.๑๒๕
๑.๐๐๐

๐.๐๖๒๕
๐.๕๐๐

๓.๙๐๐
๒๒๔.๗๕

๐.๒๔๔
๒.๐๗๖

(๒)
(๓)
น้าหนัก น้าหนัก x ๐.๕

(๔)
คะแนน

(๕)
ถ่วงน้าหนัก
(๓) x (๔)

๑

๐.๒๒๕

๐.๑๑๒๕

๔.๒๕๐

๐.๔๗๘

๒

๐.๒๒๕

๐.๑๑๒๕

๔.๐๒๕

๐.๔๕๓

๓

๐.๑๕

๐.๐๗๕

๓.๙๒๕

๐.๒๙๔

๓

๐.๑๕

๐.๐๗๕

๓.๙๒๕

๐.๒๙๔

๕

๐.๑๒๕

๐.๐๖๒๕

๓.๙๐๐

๐.๒๔๔

๕

๐.๑๒๕

๐.๐๖๒๕

๓.๙๐๐

๐.๒๔๔

๑.๐๐๐

๐.๕๐๐

๒๓.๙๒๕

๒.๐๐๗

๒. จุดอ่อน
ปัจจัยภายใน
ขาดแผนการพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรบาง
กลุ่มงานขาดการพัฒนา
เอกสารคูม่ ือขั้นตอนการทางานของบุคลากรยังไม่
มีความชัดเจน
ขาดการวางแผนการดาเนินการโครงการอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากงานประจา
ขาดการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอก
ขาดการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในสานัก
การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การที่กาหนด
รวม
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(๑)
จัดลาดับ

หน้า ๒๕

๓. โอกาส
ปัจจัยภายนอก
ในปัจจุบันมนุษย์ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ นักศึกษาผ่านการสอบ
ประกั น คุ ณ ภาพด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ก่ อ นส าเร็ จ
การศึกษา
การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ส่ ง ผลให้ มี ก ารใช้
ทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมในการให้ความรู้ ด้าน
ทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น
หน่ ว ยงานเป็ น ที่ ย อมรั บ ในการให้ บ ริ ก ารด้ า น
ทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจาก
หน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย
นัก ศึ ก ษามาใช้ บ ริก าร เนื่ อ งจากมี ก ารเรี ย นการ
สอนในรายวิชา การรู้สารสนเทศ

(๑)
จัดลาดับ

(๒)
(๓)
น้าหนัก น้าหนัก x ๐.๕

(๔)
คะแนน

(๕)
ถ่วงน้าหนัก
(๓) x (๔)

๑

๐.๒๒๕

๐.๑๑๒๕

๔.๑๒๕

๐.๔๖๔

๒

๐.๒๒๕

๐.๑๑๒๕

๔.๐๕๐

๐.๔๕๖

๓

๐.๑๕

๐.๐๗๕

๓.๙๒๕

๐.๒๙๔

๔

๐.๑๕

๐.๐๗๕

๓.๙๐๐

๐.๒๙๓

๕

๐.๑๒๕

๐.๐๖๒๕

๓.๘๕๐

๐.๒๔๑

๕

๐.๑๒๕

๐.๐๖๒๕

๓.๘๒๕

๐.๒๓๙

๑.๐๐๐

๐.๕๐๐

รวม

๒๓.๖๗๕

๑.๙๘๖

๔. อุปสรรค
ปัจจัยภายนอก
ระเบียบการรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยส่งผลต่อ
การได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
หน่ ว ยงานภายนอกให้ ค่า ตอบแทนในอัต ราที่ สู ง
ส่งผลให้มีการลาออกของบุคลากร
การเปลี่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ ด้ า นการประกั น
คุณภาพส่งผลต่อทิศทางการปฏิบัติงาน
ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยในการดาเนินกิจกรรม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีราคาแพงไม่สามารถจัดซื้อ
เพื่อใช้ในพัฒนางานได้ตามที่ต้องการ
ผู้รับบริการขาดการเรียนรู้ ความเข้าใจในการรับ
บริการ
รวม
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(๑)
จัดลาดับ

(๒)
(๓)
(๔)
น้าหนัก น้าหนัก x ๐.๕ คะแนน

(๕)
ถ่วงน้าหนัก
(๓) x (๔)

๑

๐.๒๒๕

๐.๑๑๒๕

๔.๐๗๕

๐.๔๕๘

๒

๐.๒๒๕

๐.๑๑๒๕

๔.๐๕๐

๐.๔๕๖

๓

๐.๑๕

๐.๐๗๕

๔.๐๒๕

๐.๓๐๒

๓

๐.๑๕

๐.๐๗๕

๔.๐๒๕

๐.๓๐๒

๕

๐.๑๒๕

๐.๐๖๒๕

๔.๐๐๐

๐.๒๕๐

๖

๐.๑๒๕

๐.๐๖๒๕

๓.๙๗๕

๐.๒๔๘

๑.๐๐๐

๐.๕๐๐

๒๒๔.๑๒

๒.๐๑๖
หน้า ๒๖

กราฟวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาส (O)
2.1
2.05
2

1.986

1.95

จุดอ่อน (W)

2.007

จุดแข็ง (S)
2.076

1.9
2.016

อุปสรรค (T)
ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้ยุทธศาสตร์ TS (ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง ปัจจัยภายนอกที่เป็นจุดอ่อน) เนื่องจากสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ แต่มีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกไม่
เอื้ออานวยต่อการพัฒนาองค์กร ดังนั้นสานักฯจึงใช้กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นหลัก กล่าวคือใช้จุดแข็งขององค์การ
เพื่อหลบหลีกหรือลดผลกระทบของภาวะคุกคามจากภายนอก
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หน้า ๒๗

การกาหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดแผนปฏิบัติการ
๑. กาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์โดยใช้ SWOT matrix
จุดแข็ง (S)
๑. อาคาร และสถานที่มีความเหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
๒. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อ
ตาแหน่งงาน
๓. มีระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน
๔. บุคลากรใส่ใจในการทางาน และการให้บริการ
๕. สานักมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-StopService)
๖. บุคลากรมีจานวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน (W)
๑. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรบาง
กลุ่มงานขาดการพัฒนา
๒. เอกสารคู่มือขั้นตอนการทางานของบุคลากรยังไม่มี
ความชัดเจน
๓. ขาดการวางแผนการดาเนินการโครงการอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากงานประจา
๔. ขาดการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอก
๕. ขาดการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในสานัก
๖. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การที่กาหนด

โอกาส (O)

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – โอกาส)

กลยุทธ์ (จุดอ่อน –โอกาส)

๑. ในปัจจุบันมนุษย์ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขึ้น
๒. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ นักศึกษาผ่านการสอบ
ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ก่อนสาเร็จ
การศึกษา
๓. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีการใช้
ทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
๔. เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมในการให้ความรู้ ด้าน
ทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น
๕. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับในการให้บริการด้าน
ทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจาก
หน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย
๖. นักศึกษามาใช้บริการ เนื่องจากมีการเรียนการสอน
ในรายวิชา การรู้สารสนเทศ

S1O1, S2O5, S3O5, S5O2,
S5O6

W1O3, W4O1, W5O1, W6O1

อุปสรรค (T)

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – อุปสรรค)

กลยุทธ์ (จุดอ่อน - อุปสรรค์)

๑. ระเบียบการรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยส่งผลต่อ
การได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
๒. หน่ว ยงานภายนอกให้ค่า ตอบแทนในอัตราที่สู ง
ส่งผลให้มีการลาออกของบุคลากร
๓. การเปลี่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ ด้ า นการประกั น
คุณภาพส่งผลต่อทิศทางการปฏิบัติงาน
๔. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยในการดาเนินกิจกรรม
๕. เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีราคาแพงไม่สามารถจัดซื้อ
เพื่อใช้ในพัฒนางานได้ตามที่ต้องการ
๖. ผู้รับบริการขาดการเรียนรู้ ความเข้าใจในการรับ
บริการ

S2T1, S4T1, S5T5, S4T6, S3T4

W1T1,W4T4,W3T4,W2T2
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แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๑. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสาคัญต่อการบริหารจัดภายในองค์กรทางการศึกษาเป็นอย่าง
มาก ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สานักงานการอุดมศึกษา ได้เปลี่ยนเกณฑ์การประเมินที่เคยใช้อยู่เดิม ให้มีความ
เข้มข้นโดยลงถึงระดับหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจังส่งผลต่อ
การวางแผนงานต่า งๆ เช่น แผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติ ร าชการของส านั ก วิ ท ยาบริ ก าร ดั ง นั้ น ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงจาเป็นต้องทาโครงการ เพื่อทบทวน และปรับเปลี่ยนแผนงานให้มีความเหมาะสมต่อ
เกณฑ์ การประเมิ น ที่ก ารเปลี่ ย นแปลงไป นอกจากนี้ก ารบริ ห ารของหน่ว ยงาน จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการประจาสานัก เพื่อให้คณะกรรมการประจา สานักร่วมวางนโยบาย ประเมินผลการดาเนินการ
ของสานักฯ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ของสานักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการกาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
๒. เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ๒๕๕๘ ของสานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนา
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจ และบุคลากรสานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
บุคลากรสานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ ๘๐
เชิงปริมาณ
๑. แผนยุทธศาสตร์ ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง จานวน ๑ แผน และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน ๑ แผน
๒. จานวนผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมมากกว่า ร้อยละ ๘๐
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๔. วิธีการและระยะเวลาดาเนินการ
๑) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
๒) เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ
๓) ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย
๔) ดาเนินงานตามโครงการ
- ปฏิบัติการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) เพื่อประกอบการ
กาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ท้าทาย ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ปฏิบัติการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย : วิเคราะห์ เทียบเคียง ผลลัพธ์
เป้าหมาย เพื่อหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนา
- บรรยายการวางแผนยุทธศาสตร์
- บรรยายแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
๕) ประเมินผล / สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑. นาเสนอและขออนุมัติโครงการ
๒. จัดทาหนังสือเชิญ ประชุม
๓. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT เพื่อประกอบการกาหนด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ท้าทาย
๔. แบ่งกลุ่มทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย : วิเคราะห์
เทียบเคียง ผลลัพธ์เป้าหมาย เพื่อหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนา
๕. บรรยายการวางแผนยุทธศาสตร์
๖. บรรยายแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
๗. สรุป ประเมินผลโครงการ และติดตามโครงการ

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

๕. กลุ่มเป้าหมาย
๑. ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน ประกอบด้วย
๒. วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน ๑ วัน
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๓. ให้ความรู้ ความเข้าใจในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ จานวน ๑ วัน
ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ ๙ และ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๗. สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมแก้วประพาฬ ชั้น ๘ อาคารบรรณราชนครินทร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๘. งบประมาณ
ใช้เงินงบประมาณ รหัส ๕๘AC๕๐๑๐๐๐๐๑ จัดกิจกรรม ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
หมวดรายจ่าย
รายการ
จานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่าง ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท ๔๐ คน จานวน ๒ วัน
๒,๐๐๐
ค่าจัดทาเอกสารการประชุม
๕,๐๐๐
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร ๒ คน ๘ ชั่วโมง ชัว่ โมงละ ๖๐๐ บาท
๙,๖๐๐
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าเอกสารประกอบการอบรม
๑๓,๔๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๓๐,๐๐๐
* ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๙. การประเมินผล
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑๐. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัด /ตัวบ่งชี้
เกณฑ์ สกอ.พ.ศ.๒๕๕๓
ตัวบ่งชี้ ๙.๑ ระบบภายในการประกันคุณภาพภายใน
เกณฑ์ สกอ.พ.ศ.๒๕๕๗ (ฉบับร่าง)
ตัวบ่งชี้ ๒.๘ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน
ตัวบ่งชี้ ๓.๙ การบริหารสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้บริหาร และบุคลากรสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบถึงสถานการณ์ในการ
ดาเนินงานในปัจจุบัน
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๒. ผู้บริหาร และบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันเสนอแนวทางเพื่อหา
แนวทางการบริหาร และดาเนินการทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
๓. ผู้บริหาร และบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ในการแปลงแผนไปสู่
ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลงชื่อ..................................................ผู้จัดทาโครงการ
(ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายบริหาร

ความเห็นของรองผู้อานวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายบริหาร

( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัต.ิ ............................................................................................................................ .......................
ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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กาหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ ๙ และ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ห้องประชุมแก้วประพาฬ ชั้น ๘ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
--------------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. กล่าวเปิด โดย อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๐๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
ดาเนินการโดย (กลุ่ม ๑) ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
และ (กลุ่ม ๒) คุณจริยา ทิพย์หทัย
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๗.๑๕ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
(ต่อ) ดาเนินการโดย (กลุ่ม ๑) ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
และ (กลุ่ม ๒) คุณจริยา ทิพย์หทัย
๒) หลังจากดาเนินกิจกรรม สรุป รวมเป็นแบบสอบถามค่าถ่วงน้าหนักต่างๆ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. กล่าวเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๔.๐๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT
Analysis) จากการประชุมครั้งที่ ๑ โดย (กลุ่ม ๑) ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
และ (กลุ่ม ๒) คุณจริยา ทิพย์หทัย
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การคิดกลยุทธ์ทางเลือก เพื่อตอบโจทย์การประกันคุณภาพ
โดย (กลุ่ม ๑) ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ และ (กลุ่ม ๒) คุณจริยา ทิพย์หทัย
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๗.๑๕ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ และการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การ
ทาแผนปฏิบัติการ สานักวิทยบริการฯ

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน้า ๓๘

กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๑) บรรยาย
๒) วิเคราะห์เดี่ยว
๓) วิเคราะห์เป็นกลุ่ม โดย
กลุม่
๑–๒–๓
๔–๕
๖

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน่วยงาน
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้บริหาร + สานักงาน

หน้า ๓๙

ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๙ และ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมแก้วประพาฬ ชั้น ๘ อาคารบรรณราชนครินทร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน้า ๔๐

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน้า ๔๑

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน้า ๔๒

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน้า ๔๓

แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน้า ๔๔

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมการเป็น e-University โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างเป็นระบบตามแบบมาตรฐานสากล

มิติที่ ๑
ด้านประสิทธิผล

บุคลากรมีคุณภาพ เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

ส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้เป็น
e-University
ทักษะด้าน ไอที

มิติที่ ๒
ด้านคุณภาพการให้บริการ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ยอมรับ และวางใจ

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็นแหล่ง เรียนรู้ ค้นคว้า วิจัย

ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานใน
การบริหารจัดการองค์กร

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

มีมาตรฐานด้านการ
ให้บริการตามเกณฑ์
ISO 9001:2008

ติดตามช่วยเหลือ สารวจ
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

ประเมินประสิทธิภาพ
การให้บริการ

มิติที่ ๓
ด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

งานบริการ
ตามพันธกิจ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เป็น
การพัฒนาตนเอง

บุคลากรมีความรู้ความ
สามารถและได้รับการ
มิติที่ ๔
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แผนยุทฒ
ธศาสตร์
ด้านการพั
นาองค์ประจ
กร าปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

มีระบบการบริหารงาน
บุคคลที่เอื้อต่อการรักษาผู้มี
คุณภาพไว้ในองค์กร
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
บุคลากรมีจิตสานึกใน
บทบาทหน้าที่

ทุนมนุษย์ (Human Capital)

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ

การจัดหาความรู้เพื่อเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ

หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล

หน้า ๔๕
ทุนด้านข้อมูล (Information Capital)

ทุนองค์กร (Organizaton Capital)

